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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
3 ยอหน์

ฉบั บท ่ีสามน้ี เข ียนโดยอคัรสาวกยอหน์ไปถึงกายอสั ซ่ึ งม ี
ชื่อเสียงดีในการต้อนรบัแขก พวกบรรพบุรุษของครสิตจักร
ได้เป็นพยานวา่ผู้ ท่ี  เข ียนฉบั บท ่ี2  และ 3  น้ี เป็ นอ ัครสาวก
ยอหน์  อาจารย ์เอซูเบียสเข้าใจวา่ยอหน์ได้ เข ียนฉบั บท ่ี2  
และ 3  หลังจากท่ี ท่านได้รบัการปล่อยจากเกาะปัทมอส ซ่ึง
หลังจากท่ีท่านได้ เข ียนหนังสือววิรณ์ แล้ว 

ฉบั บน ี้ ได้ ยกยอ่ง กาย อสั สําหรบั การ ประพฤติ แบบ
ครสิเตียนของเขาได้เตือนเขาถึงเรือ่งดิโอเตรเฟส (ซ่ึงเป็น
ผูส้อนผิดและผูล่้อลวงคนอื่น� และได้ยกยอ่งผู้ชายคนหน่ึง
ชื่อเดเมตรอิสั

จดหมายถึงกายอ ัสผ ู้เป็ นที ่ รกั 
1 ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง  เรยีน กายอสั ท่ี รกั  ผู้ ซ่ึงข้าพเจ้า

รกั เน่ืองด้วยความจรงิ น้ัน 2 ท่าน ท่ี รกั ข้าพเจ้าปรารถนา
มากกวา่ ทุก สิง่ ท่ี จะ ให้ ท่าน จําเรญิ ขึ้น และ มี สุขภาพ ดี
เหมือนอยา่งท่ี จิ ตวญิญาณของท่านจําเรญิอยู ่น้ัน 3 เพราะ
วา่ข้าพเจ้าชื่นชมยนิดี เป็นอยา่งยิง่ เม่ือพวกพี่ น้องได้ มา 
และเป็นพยานถึงความจรงิท่ี อยู ่ในตั วท ่าน  ตามท่ี ท่านได้
ดําเนินตามความจรงิน้ัน 4  ไม่มี  สิ ่งใดท่ีจะทําใหข้้าพเจ้ายนิดี
ยิง่กวา่น้ี คือท่ี ได้ ย ินว ่า  บุ ตรทัง้หลายของข้าพเจ้าดําเนิน
ตามความจรงิ

การต้อนรบัและชว่ยเหลือผู้ รบัใช ้ของพระเจ้า
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5 ท่านท่ี รกั เม่ือท่านกระทําสิง่ ใดแก่ พี่ น้องและแก่ คน
แปลกถิน่ ท่านก็กระทําอยา่งสัตย ์ซ่ือ 6 เขาเหล่าน้ันได้เป็น
พยานต่อหน้าคริสตจักรถึงความรกัของท่าน ถ้าท่านจะ
ชว่ยจัดส่งเขาเหล่าน้ันในการเดินทางของเขา  ตามท่ี สมควร
ตามแบบอยา่งของพระเจ้า ท่านก็จะกระทําดี 7 เขาเหล่าน้ัน
ได้ออกไปเพราะเหน็แก่พระนามของพระองค์ และไม่ ได้ รบั
สิง่ใดจากพวกต่างชาติ เลย 8 ฉะน้ันเราควรต้อนรบัคนอยา่ง
น้ัน เพื่อเราจะได้เป็นผู้รว่มงานกับความจรงิ

คําเตือนต่ อด ิโอเตรเฟส
9 ข้าพเจ้าได้ เข ียนถึงครสิตจั กร  แต่  ดิ โอเตรเฟส  ผู้ อยาก

จะเป็นใหญ่เป็นโตท่ามกลางพวกเขาหาได้รบัรองเราไว ้ไม่ 
10  เหตุ ฉะน้ันถ้าข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะจดจําการกระทําทัง้
หลายของเขา คือท่ีเขาพรํา่กล่าวใส่ความเราด้วยถ้อยคํา
ประสงค์ รา้ย และเท่าน้ั นก ็ยงัไม่ สาแก่ใจ เขาเองไม่ยอมรบั
รองพี่น้องเหล่าน้ัน และหนําซ้ําย ังก ี ดก ันคนท่ี ใคร ่จะรบัรอง
เขา และไล่เขาออกจากครสิตจักรไปเสีย 11 ท่านท่ี รกั อยา่
เอาเยีย่งสิง่ท่ี ชัว่  แต่ จงเอาอยา่งสิง่ท่ี ดี  ผู้  ท่ี  ทําดี  ก็ มาจาก
พระเจ้า  ผู้  ท่ี ทําชั ่วก ็ ไม่  เห ็นพระเจ้า

คําสรรเสรญิสําหรบัเดเมตรอิสั
12 เดเมตรอิสัได้รบัการชื่นชมจากคนทัง้ปวง และความ

จรงิเองก็เป็นพยานอยู่ในตัวของมันเองอยู ่แล้ว  ใช ่ แล้ว เรา
เองก็เป็นพยานด้วย และท่านก็ รู ้วา่คําพยานของเราเป็น
ความจรงิ 13 ข้าพเจ้ามีหลายเรือ่ง ท่ีจะเขียน  แต่  ไม่ อยาก
จะเขียนถึงท่านด้วยน้ําหมึกและปากกา 14  แต่ ข้าพเจ้าหวงั
ใจวา่จะได้พบท่านในเรว็ๆน้ี และจะได้ พู  ดก ันต่อหน้า ขอ
สันติสุข จง มี แก่  ท่าน บรรดา สหาย ของ เรา ฝาก คํา คํานับ
มายงัท่าน ขอฝากความระลึกถึงมายงับรรดาสหายแต่ละ
คนตามชื่อของเขาน้ัน
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